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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Begin deze week verzonden wij aan alle werkgevers een tussentijds overzicht van de opgegeven 

tewerkstelling(en) ten laste van het fonds sociale Maribel. Omwille van praktische beperkingen hebben wij 

dit overzicht per dossier slechts aan één e-mailadres kunnen koppelen niettegenstaande er soms 

verschillende contactadressen zijn. Wij hopen dan ook dat dit overzicht intern binnen de organisaties bij de 

juiste perso(n)on(en) terechtkomt.  We hebben intussen al heel wat reacties met verbeteringen/aanvullingen 

en vragen over dit rapport mogen ontvangen en zullen deze de komende periode ook verder verwerken.  

Nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd zullen wij helaas nadien geen nieuwe overzichten bezorgen 

gezien dit heel wat bijkomend werk met zich meebrengt. 

Werknemers die onbezoldigd afwezig zijn, omwille van onbetaald verlof, tijdskrediet, ziekte buiten 

gewaarborgd loon, … presteren geen arbeidsuren, ook geen gelijkgestelde. In dergelijke gevallen heeft u als 

werkgever immers geen kost die gefinancierd moet worden. Maar u dient ons hiervan toch op de hoogte te 

brengen. Deze afwezigheden van werknemers hebben immers een invloed op de verwachte uren en op de 

gemiddelde kost per uur. U bezorgt ons deze afwezigheden via het gekende formulier dat u gebruikt voor 

elke aanwervingen en wijzigingen; of u kan gewoon een mailtje te sturen naar socmar31901@vspf.org .  

We betaalden enkele dagen geleden het 4de kwartaalvoorschot uit. Dit voorschot werd – indien van 

toepassing - aangepast aan de bijkomende en doorgegeven tewerkstelling(en) binnen SM10. Hierin is de 

volledige periode van de toekenning (van 15juni tot 31 december) reeds vervat. Eerstdaags storten wij 

eveneens de voorschotten voor de éénmalige middelen. Heeft u echter nog geen bijkomende tewerkstelling 

gerealiseerd of ons nog niet doorgegeven, dan ontvangt uw organisatie hiervoor geen voorschot.   

Het fonds financiert elk jaar de loonkost voor een 180 jongeren binnen het project duaal leren (of DLDW). 

Dit schooljaar zijn nog niet alle plaatsen ingevuld en kunnen geïnteresseerde werkgevers nog een aanvraag 

doen voor de halftijdse tewerkstelling van een jongere. Bent u in dit kader een nieuwe organisatie, neem dan 

zeker vooraf eerst onze informatiebrochure door.  

U kan al onze formulieren, brochures en bijkomende informatie terugvinden op  www.vspf.org .   

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans (momenteel in zwangerschapsverlof) - Lieven Claeys - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Sabine De Keere en Filip Hubloue  
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